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Sēde 20. februāri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmana
pulksten 5,05.

Ministru prezidenta iesūtīto likum-
projektu par nekustamās mantas atsavi-
nāšanu Liepājas-Jelgavas dzelzsceļa vaja-
dzībām nodod juridiskai komisijai.

Nolasa sekošu jautājumu ministru
prezidentam:

,Pēc mūsu rīcībā esošām pārbaudītām
ziņām visu Latvijas pilsētu un miestu
strādnieki, kā ari daļa lauku vaļinieku
patlaban pārdzīvo ārkārtīgas grūtības
darba trūkuma deļ Ar katru dienu rūp-
niecības uzņēmumi samazina vai pa-
visam pārtrauc «darbus, izmetot uz ielas
strādniekus, kuri nonāk bezizejas stā-
vokli, jo iespēju dabūt darbu tiem nav.

Pēc pašvaldību iestāžu oficiāliem
datiem patlaban ir reģistrēti bezdarb-
nieki:
-Rīgā 4160, Liepājā 1500, Vents-

pili 1100, Daugavpilī 1000, Jelgavā 450,
Tukumā 250, Bauskā 150, Kuldīgā 300,
Valkā 300, — kopā vairāk kā 10.000
personas.

Bez minētiem reģistrētiem bezdarb-
niekiem tādi ir ari daudz citās vietās,
kur pašvaldības bezdarbnieku reģistrā-
ciju nav izvedušas.

No visiem reģistrētiem bezdarbniekiem
sabiedriskos darbos nodarbina ne vairāk
par 2700 strādniekiem, bet valsts pa-
balstu sariem vienīgi ap 300 personas
R)ga\ Bez tam ap 300 strādnieku sa-
ņem pabalstus no savām arodbiedrībām.
Visai pārējai lielai bezdarbnieku masai
netiek sniegta nekāda palīdzība.

Sabiedriskos darbos nodarbinātie sa-
ņem pie tagadējās dārdzības ļoti zemu
atalgojumu: piem. Rīgā vīriešu dienas
alga ir 90 līdz 103 rbļ, sieviešu 75 līdz
80 rbļ., bet Liepājā pat tikai 80 rbļ.
vīriešu un 65 rbļ. sieviešu. Rīga izsnie-
dzamais valdības pabalsts nedod ne ma-
zākās iespējas iztikt.

Šādos apstākļos bezdarba strādnieki ir
nonākuši jau tiktāl, ka vecāki iet savu
bērnu acu priekšā pašnāvībā, kā nupat
Liepāā. lai darītu galu savām ciešanām.
Pašnāvības gadījumi aiz darba trūkuma
notikuši ari Rīgā un draud vairoties. Tas
liecina, ka bezdarba strādnieku stāvoklis
" loti kritisks.

Tai pašā laikā, kad valdība atrod
līdzekļus linu cenu paaugstināšanai tu-
rīgiem lauksaimniekiem, mēs tomēr ne-
redzam no valdības kaut cik apmieri-
nošu gādību par bezdarba postā nonā-
kušiem strādniekiem.

Mēs tādēļ jautājam, ministru prezi-
denta kungs:

<!-!??' valdībai ir zināmi še minētie ap-
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nacigi apgādātu bezdarba strādniekus?
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Vēl turpina apspriest ministru
kabineta iekārtu un tad sēdi
slēdz.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valsts tipogrāfijas ziņojums
Pēdējā laikā novērots, ka, neskatoties uz vairākkārtējiem paskaidrojumiem

par to, ka sludinājumi «Valdības Vēstnesi" par nozaudētiem dokumentiem
jāsamaksā pirms viņu iespiešanas (piesūtot attiecīgo sumu pa pastu vai iemaksājot
to vietējās valsts bankas nodaļā uz tipogrāfijas tekošā rēķina Ns 832), daudz iestādes
un amatu personas to bieži neievēro, caur ko rodas velta sarakstīšanās naudas
piedzīšanas dēļ un valstij lieki zaudējumi maksājumu vēlas saņemšanas labad. —
Maksa par nozaudētu dokumentu izsludināšanu ir nolikta 80 sant. nb katras
personas, neskatoties uz to, cik dokumentu katru reizi nozaudēts, kādēļ nav grūti
pašam sludinātājam aprēķināt, kāda suma jāiesūta bez sevišķas pieprasīšanas un
rēķina sūtīšanas.

Lai to novērstu uz priekšu, Valsts tipogrāfija vēl reiz ziņo, ka sākot ars. g.
1. martu „Valdības Vēstnesi" tiks uzņemti tikai tie minētās kategorijas sludinājumi,
kuri būs iepriekš samaksāti, visi citi paliks neievēroti.

Reizē ar šo tipogrāfija ziņo, ka viņai jānoraida ari katra sarakstīšanās ar
iestādēm par atsevišķu sludinājumu iespiešanas laiku (kad un kādā ,,Valdības
Vēstneša" numurā), jo atbildēt visiem tiem tūkstošiem sludinātāju, kuri iesūta
sludinājumus, tipogrāfijai nav pa spēkam, nav ari viņas pienākums, jo visas
iestādes saņem ,,Valdības Vēstnesi" kā obligatoriski abonenti un tādēļ nav grūji
pašiem sekot sludinājumu iespiešanai. «Valdības Vēstnesis" tiek piesūtīts nevien
saņemšanai, bet ari lasīšanai.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Finansu ministrija dara zināmu, ka
izsoļu, līgumu un darījumu ar valsts
iestādēm nodrošināšanai pieņemami se
koši vērtspapīri:

1) 1918. g. 5% neatkarības aizņēmuma
obligācijas pēc nominālvērtības;

2) 1920. g. 4°/o aizņēmuma ar prē-
mijām obligācijas pēc nomināl-
vērtības ;

3) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes
pēc kursa 96;

4) Valsts zemes bankas 6°/o ķīlu
zīmes pēc kursa 92.

Pamats: Noteikumu par valsts
darbiem un apgādi (Lik. kop. X. sēj.
1. d.) 77. p.

Rīgā, 1925. gada 20. februārī.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Kredita departamenta direktors

A.Kār k 1i ņ š

Latvijas bankas 50 latu naudas
zīmes apraksts.

Naudas zīmes abas puses apdrukātas
ar zaļganu moirē pamata tīkliņu, uz kuru
banknotes priekšpusē iespiests vēl otrs
tīkliņš violetā krāsā. Zīmējums iespiests
abās pusēs brūnā krāsā un rāda priekš-
pusē Rīgas skatu no ostas puse?, kurš
ietverts no augšas, kreisās puses un
apakšas ar ierāmējumiem, kuros ievietoti
uzraksti: augšā .LATVIJAS BANKAS
NAUDAS ZĪME"; pa kreisi ,50 Ls 50";
apakšā .PIECDESMIT LATU". Zem
apakšējā ierāmējuma ievietots gredzen-
veidlgs ornaments, kuram vidu gada skaitlis
. 1924". Pa kreisi no šī ornamenta teksts
3 rindās: «Pret šo naudas zīmi Latvijas
Banka izsniedz 14,51613 gramus zelta",
un pa labi tāpat 3 rindās teksts: .Nau-
das zīmes nodioš nātas to pilnā nomināl-
vērtībā". Rīgas skatam pa labi novie-
tota rozete, kura ietver skaidi .50" līdz
ar zem lā atrodošos vārdu .LATU". Zem
šīs rozetes padomes priekšsēdētāja Rin-
golda Kalninga un lejāk galvenā direk-
tora Švede parakstu faksimile. Nume-
rācija sarkanā krāsā bez sēriju apzīmē-
juma abos apakšējos stūros. Visu priekš-
pusi ietver ierāmējums, sastāvošs no
latviskiem ornamentiem.

Otras puses zīmējumā pa kreisi no-

vietots lielais valsts ģerbonis, no kura
uz visām pusēm iziet stari. Ģerbonim

pa labi novietota iegarena rozete, kura
ietver skaitli .50" un burtus „Ls". Virs
rozetes lokveidīgsuzraksts: .PIECDESMIT
LATU", tāpat ari pa kreisi no ģerboņa un
pa labi no rozetes uz tumša fona gaiši
uzraksti šķērsu pār zīmi: .PIECDESMIT
LATU". Zīmes apakšdaļā sevišķā ierāmē-
jumā uzraksts „Par Latvijas Bankas nau-
das zīmju viltošanu, vaj viltotu zīmju
uzglabāšanu un izplatīšanu vainīgos so-
dīs saskaņā ar sodu likumiem". Visos
četros stūros ievietotas apaļas rozetes,
ķeras ietver skaitļus .50". Visu naudas
zīmes otru pusi ietver ierāmējums, sa-
stāvošs no ģeometriska tīkliņu orna-
menta.

Rīgā, 1925. g. 20. februāri.
Padomes priekšsēdētāja vietā

J. V e s m a n s.
Galvenais direktors Š v e d e.

Kļūdas izlabojums.
Valsts tipogrāfijā no jauna iespiestā

.Likumu un valdības rīkojumu krājuma"
10. burtnicā (izdota 27. oktobri 1919. gadā)
Likumā par pavalstniecību
(Ns 127 — 132. lappusē) 7. pantā
iespiežot iekļuvis lielāks izlaidums. Bei-
dzamam teikumam jāskan šādi: .Latvijas
pavalstniece, kas iedevusēs laulībā ar
ārzemnieku, pēc laulības izbeigšanās
var iegūt atpakaļ Latvijas pavalst-
niecību §2. minētā kārtībā bez jebkāda
laika ierobežojuma."

Meklējamo personu saraksts
Nr. 197.

12225. Andrejevskis, Vikentijs Kuzma
dēls, 40 g. v., piederīgs un agrāk dzīv.
Daugavpils apriņķī, Vārkavas pagastā. —
Daugavpils apriņķa priekšnieka lēmums
Ns 4590/1551, no 1924. g. 20. dec.
(29-1-25), sod. administratīvā kārtā ar
Ls 20,— vai 5 dienām aresta par parā-
dīšanos dzērumā. — Izpildīt lēmumu un
ziņot meklētājam.

12226. Anson, Otilija Mārtiņa m,
dzim. 1899. g. 6. okt. piederīga pie
Aizputes pilsētas. — Rīgas prefektūras
sanitārā galda 1925. g. 16. janv. raksts
Ns 27 (23-1-25), izvairās no ārsta kon-
troles. — Paziņot dzīves vietu.

12227. Binevic, Mili, apm. 23 g. v.,
pēc tautības latgaliete, tuklu seju, pa-
maza auguma, tumšiem matiem (tuvāku
ziņu nav). — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas raksts 1925. g. 19. janvārī
(28-1-25), apv. zādzībā. — Apcietināt.

12228. Baude, Indriķis Mārtiņa d.,
dzim. 1871. g., piederīgs pie Olaines
pag., Rīgas apr., bij. Vidzemes artilērijas
pulka seržanK — Vidzemes artilērijas
pulka komandiera 1925. g. 10. janvāra
raksts Ns 201 (29-1-25), ar Vidzemes ar-
tilērijas pulka komandiera- 1924. gada
15. apriļa lēmumu sodīts uz K. sod. lik.

227. p. pamata ar arestu uz 15 dienām
virssardzē, kāds sods uz k. s. 1. 273. p.
un 1. pielik. pie 8 p. IV. 2. piezīmes
6. p. pamata pārvērsts ieslodziņāšanā
civilresora cietumā uz desmit (10) dienām
(izņēmis no Vidzemes artilērijas pulka
karavīru veikala Daugavpilī, vasaras no-
metnē, dažādas preces par 1463 rbļ. un
nav nomaksājis). — Izpildīt lēmumu un
piedzīt administrativā kārtā karavīru vei-
kalam par labu 1463 rbļ. ?

12229. Butkans, Ignats Donata d,
dzimis 1905. _ g., piederīgs pie Andru-
pene pag., Rēzeknes apr, līdz 1925. g.
13. janvārim dzīvojis Slokā, Smilšu ie ā

?Ni> 38, latvietis, katoļticīgs, gara auguma,
blonds, neprecējies, personas apliecība
Ns 29 izdota 1924. g. 3. martā no An-
drupienes pag. valdes. — Rīgas Jūrmalas
po'icijas pr-ka 1925. g. 15 janvāra raksts
Ns 17986/24 (29-1-25), apvainots zādzībā.
— Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

12230. Bērziņ, Milda Jura m., dzim,
1900. 19. nov., Latvijas pavalstu., —
Rīgas prefekt sanitārā galda 1925. g.
16. janv. raksts Ns 25 (23-1-25), izvairās
no ārsta kontroles. — Paziņot dzīves
vietu.

12231. Balod, Karine Andreja m.,
dzim. 1895. g. 15. martā, pied. pie Val-
mieras apr., Vecsalaces pag. — Rīgas
prefekt. sanitārā galda 1925. g. 16. janv.
raksts Ns 27 (23-1-25), izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dsīves vietu.

12232. Barkevič, Leokadija Vikenta
meita, dzim. 1905. g. 4. sept., pied. pie
Rēzeknes apr., Ardrupienes pag., —
Rīgas pref. sanitārā galda 1925. gada
16. ļanv. raksts Ns 27 (23-1-25), izvairās
no ārsta kontroles. — Paziņot dzīves
vietu.

12233. Bergmans, Jēkabs Jāņa dēls,
34 g. v., Latvijas pavalstu., agr. dzīv.
Rīga, Hospitāļu iela Ns 18. — Rīgas
pref. 3. ncd J925. g. 12. janv. raksts
Ns 12887 (29-125), sod. no prefekta ar
Ls 15,— vai 3 dienām aresta. — Paziņot
pref. 3. nodaļai. '

12234. Bullis, Donats Miķeļa d.,
35 g. v., Latvijas 'pavalstnieks, 'agrāk
dzīv. Rēzeknes apr., Rozenmuižas pag.,
Midzinās. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 15. janv. raksts Ns 11461
(376-24X1), sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 10.— vai 2 dienām aresta. — Paziņot
pref. 3 nodaļai.

12235. Bolīgo, Antons Osipa d.,
34 g. v., bij. Krievijas pavalstnieks,
pied pie Vitebskas gub., Drisas apr,
Zjapkovskas pag., pēdējā dzīves vieta
Ventspili, Talsu ielā Ns 42, precējies,
atslēdznieks. — Ventspils apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 19 janv. raksts r. 8/B.
(27-1-25), saskaņā ar neklēt. lēmumu
1924. g. 22. nov. zem Ns 2573, sod.
administrativā kārtā par uzturēšanos
Latvija bez naciona'ās pases ar Ls 10,—
vai maksāt nespēšanas gadījumā ar
3 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

12236. Bergmans, Jēkabs Jāņa d.,
34 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrjk
dzīv. Rīgā, Marijas ielā JVs 41, dz. 8. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. g.
12. janv. raksts Ns 12779 (23-1-25), sod.
no Rīgas prefekta ar Ls 25,—, vai
5 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

12237. Biokans, Vladislavs Izidora d ,
22 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvcjis Rīgā, Duntes ie'ā N°2, dz. 14. —
Rīgas prefektūras 3. nodalās 1925. g.
9 janvāra raksts Ns 12457 (23-1-25),
sodīts no Rīļas prefekta ar Ls 10,— vai
2 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

12238. Bindeks, Kārlis Indriķa dēls,
dzimis 1888. g., piederīgs pie ' Rīgas
pilsētas. — Rīgas 2. iecirkņa mierties-
neša 1925. g. 9. janvāra raksis Ns 61
(23-1-25), apvainos sod lik. 184. p. —
Pazinot dzīves vietu

Miks* pM .Valdības Vēstneši* eākot no I. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
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piesūtot mājā un pa pasta:

pu , mēnesi I lata 80 aant
p« atsevišķu nnmurn: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .

pie atkalp ārdevējiem .....— . / .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

Rīgā, pili Ns 3. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas unsvētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts n) pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejlgam rindiņām 3 lat. 60 sant.
pat katru talaku rindiņu . . — . 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņa — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — , 20 .



12239. Celms Žanis Jāņa d.^ 42 g,

vecs, Latvija? pavalstnieks , agrāk dzī-
vojis Rīgā, Daugavgrīvas ielā Ns 40,
dz. 10. — Rīgas prefektūras 3 nodaļas
1925. g. 12. janvāra raksts Ns 4890/22
(23-1-25), sodīts no Rīgas prefekt * ar
Ls 20, vai 14 dienām aresta. — Paziņot
prefektūras 3. nodaļai

12240 Cacans, Jānis Kārļa d, La-
tvijas pavalstnieks, agrāk dzīvojis Rīgā,
Avotu ielā Ns 23a dz. 2 — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1925. g. 12. janvāra
raksts Ne 13359 (23-1-25), sod. _no Rīgas
prefekta ar Ls 20,— vai 5 dienam aresta.
— Paziņot pref. 3. nodaļai.

12241. Cēsnieks, Rūdolfs Kristapa d.,
41 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Kalnciema ielā Ns 5,
dz. 3. -*- Rīgas prefektūras 3 nodaļas
1925. g. 12. janvāra raksts Ns 13656
(21-1-25), sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 10,— vai 3 dienām aresta. — Pa-
ziņot pref. 3. nodaļai. .

12242. Cinovski, Andrejs Krista d,,
dzim. 1898. g., pie Sarkanmuižas pa-
gasta. — Rīgas 4. iec. miertiesneša
1925 g. 10. janvāra raksts Ns 1291

(24-1-25), apv. sod. lik. 184. p. 1. d —
Paziņot pref. 3. nodaļai.

12-443 Cīruls, Bernhards, dz. 1880. g.
18. jul, agrāk pied. pie Jaunsalaces

pag,, Valmieras apr. — Iekšlietu min.
emigrantu un bēgļu nod. 1925. gada
10. janv. raksts Ns 129776 (24-1-25),
1924. g. 17. nov. iebraucis no SSSR,
bet līdz šim laikam nav ieradies bēgļu
punktā reģistrēties. — Nogādāt emigr.
un bēgļu etapa punkta rīcībā

12244 Čubrevič, Fēlikss Andreja d,
dzim. 1901. g., Daugavpils pils., čigāns.
— Latgales apgabali. Daugavpils apr.
9. iec. miert 19^5. g 10. janv. raksts
Ns 185 (23-1-25), apv uz soda lik.
270. p. — Paziņot dzīves vietu.

12245 Dzirkals, Augusts Andreja d.,
42 g. v,, Latvijas pav., agrāk dz. Rīgā,
Parka ielā Ns 1, dz. 4. — Rīgas pref.
3. nod. 1925. ģ. 17. janvāra raksts
Ns 13827 (29-1-2 . 5), sod* . no Rīgas pref
ar Ls 10.-— vai 3 dienām aresta. —

Paziņot pref. 3. nodaļai.

12246. Denisovs, īsajs Filipa d., dzim.
1894. gadā, piederīgs pie Rēzeknes apr.,
Vidzmuižas pagasta — Latgales apgabal-
tiesas Rēzeknes apr. 1. iec izmeklēšanas
tiesneša 1925. g. 12. janvāra raksts
Ns 126 (29-1-25), apvainots uz sod. lik.
51. un 589. p. 2. d. 1. pkt. un 5. pkt.
un 589. p. 3. d, — Apcietināt, ieskaitot
meklētāja rīcībā.

12247. Dīmans, alias Dēmans, Jānis
Jāņa d., apmēram 37 gadus vecs, pie-
derīgs pie Vidrižu pag., Rīgas apr., pēc
nodarbošanās ādu ģermānis, poļu tau-
tības, agrāk dzīvojis Skultes pag., Lai-
ciņu Kursīšu m. — Valmieras apriņķa
4. iecirkņa miertiesneša 1925. gada
16. janvāra raksts Ns 24 21 (78-21-1), uz
sod. lik. 574. p. 1. d. sodīts ar 4 mēn.
cietuma — par ādu piesavināšanos
19 JO. gada. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

12248. Egle, Emma Kārļa m., dzim.
1903. g 26. jūnijā, piederīga pie Lie-
pājas apr., Nīces pag. — Rīgas prefek-
tūras sanitārā galda 1925. g. 16. janvāra
raksts Ns 27 (22-1-25), izvairās no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

12249. Elizarovs, Konstantīns Kri-
stiāna d., dzimis 1903. g., agrāk dzīvojis
Kalnciemā, IV. linijā Ns 28. — Rīgas
policijas 5. iecirkņa priekšnieka 1925. g.
17. janvāra raksts Ns 15456 (29-1-25),
nav izpildījis kara klausītas lik. 98. p.
paredzētos noteikumus. — Paziņot dzīves
vietu.

12250. Ekmans, Andrejs Austra d.,
dzimis 1890. g. 9. janvāri, kīgas pilsonis,
bij. Valkas apriņķa priekšnieks, atvaļināts
kapteinis. — Kr/minalās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieks no 1925. g. 24. jan-
vsra (29 I 25), apvaino!s valsts naudas
Ls 3762,56, izšķērdēšanā. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

12251. Freimans, Jānis Indriķa d,
35 g vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Čiekurkslnā, 1. garā stigā Ns 1-a,
dz. 4. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 7. janvāra raksts Ne 14208
(23-1-25), sodīts no Rīgas prefekta ar
Ls 10 — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

12252. Graube, Jānis Jura d., 38 g.
vecs, piederīgs pie Skrandas pagasta,
Kuldīgas apriņķa, agrāk dzīvojis Iecavas
pagastā. — Bauskas apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneši 1925. g. 14 janvāra raksts
Ns 313 (29-1-25). apva'nols sod. lik.
149. p. — Paziņot dzīves vietu.

12253. Gribovski, d.im. Janson,Minna
Jāņa m., dzim. 1895. g. 17. jūlijā, bij.

Krievijas pavalstniece. — Rīgas pre-

fektūras sanitārā galda 1^*25. g. 16 jan-
vāra raksts Ns 27 (23-1-25), izvairās no
ārsta kontroles. —.Paziņot dzīves vietu.

12254. HacsausKi, Heiniichs Teodora

dēls, agrāk dzīvojis Ventspils apriņķī,
Spāres pagastā, pec nodarbošanās uz-
pircējs. — Tukuma apriņķa priekšnieka
palīga 1. iec. 1925. g. 8. janvāra raksts
Ns 8838 (23-1-25), apvainots trokšņošanā
iereibušā stāvokli. — Paziņot dzīves
vietu.

12255. Jonikans, Staņislavs Augusta
dēls, dzim. 1900. g. 13. aprilī, piederīgs
pie Zvirgzdienas pagasta, Ludzas apr. —
Kara tiesas priekšsēdētāja 1925. gada
7. janvāra raksts Ns 166 (23-1-25), pie-
dzenami tiesas Izdevumi. — Paziņot
dzīves vietu.

12256. Jegners, Bruno Teodora d.,
dzim. 1903 g., pied. pie Bauskas apr,
agrāk dzīv. 7. Siguldas kājn. pulka 8.
rotā. — Rīgas pils. 3. iec. miert. 1925. g.
13 janv. raksts Ns 53 (28-1-25), soda
lik. 530. p. — Paziņot dzīves vietn.

12257. Ivanovs, Nikolajs Nikolaja d.,
dzim. 1892. g., Latvijas pav., agrāk dz.
Rīgā, m. Nometņu ielā Ns «4c, dz. 27.—
Rīgas pils. 3. iec. miert. 1925. g 9. janv.
raksts Ns 374,24 (28-1-25), apv. uz soda
lik; 184. p -*? Paziņot dzīves vietu.

12258. Kivi, Arnolds Pētera d.,
19 g. v., Latvijas pavalstu., agrāk dzīv.
Mores pag, Kvietiņu mājās. — Rīgas
pref. 3. nod. 1925 g. 12. janvāra raksts
Ns 13576 (28-1-25), sod. no prefekta ar
Ls 5,—. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

12259. Kļaviņš, Jānis Pētera d.,
31 g. v., pied. pie Koku pag., Val-
mieras apriņķi. — Rīgas prefektūras
sekretariāta 1925. g. 20. janv. raksts
Ns 261 (28-1-25), piedzīt Ls 4,14 tiesas
izdevumus. — Piedzīt min. sumu,
iemaksāt Latvijas bankā, tiesl. min.
ienāk, budžet. § 56 p. 5. paplašinā-
šanai; par izpildšanu ziņot Rīgas
apgabaltiesas prokuroram uz rakstu no
1925. g. 8. janv. Ns 528.

12260. Kožemjaks, Jegors Filimona d.,
18 g. v., Latvijas pavalstnieks (tuvāku
ziņu nav) — Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1925. g. 12. janv. raksts Ns 13574
(22-1-25), sod. no prefekta ar Ls 10 —
— Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

0. Tifentāls
Darbvedis A. Zaķis

Rīga
Rigas pilsētas domnieku

vēlēšanas
notiks 1925. g. 28. februāri un

1. martā.
Vēlētāji balsis var nodot abās minētās

dienās no pulksten 9 rītā līdz 9 vakarā
sekošās vietas:

1) 1. pilsētas vidusskolā, Raiņa bulvāra
Ns 8,

2) 11. pilsētas vidusskolā, Valdemāra
ielā Ns 1,

3) I. valsts vidusskolā, Raida bulvāra
Ns 29,

4) 2. pamatskolā, Kr. Barona ielāNs71,
5) 2. vācu pamatskolā, Šarlotes ielā

Ns 8,
6) 8. pilsētas pamatskolā, Bruņinieku

ielā Ns_24-a,
7) 5. pilsētas pamatskolā, Pētersalas

ielā Ns 10,
8) 13. pilsētas pamatskolā, Ādolfu ielā

Ns 8,
9) 29. pilsētas pamatskoā, Mīlgrāvī,

Kalnciema 5—6 lin. (Proģimnazijā),
10) 18. pilsētas pamatskola, Ķīšezera

ielā Ns 15,
11) 6. pilsētas pamatskolā, Strazdmuižā,

Vidzemes Šosejā Ns 120,
12) 9. pilsētas pamatskolā, Krimuldas

ielā Ns 2-a,
13) 33. pilsētas pamatskolā, Pērnavas

ielā Ns 14-b,
14) 15. pilsētas pamatskolā, Rumpmui-

žas ielā Ns 2-a,
15) 28. pilsētas pamatskolā, Kurmaupva

ielā Ns 18,
16) IV. pilsētas vidusskolā, Gaisinu ielā

Ns 3,
17) 20. pilsētas pamatskolā, Kuzņecova

ielā Ns 2, *
18) 2 krievu pamatskolā, Samarina ielā

Ns 2,
19) 3. pilsētas pamatskolā, Raņķa dambi

Ns 1,
20) 6. vācu pamatskolā, Mārtiņa ielā Ns9,
21) 14. pilsētas pamatskolā, Slokas ielā

Ns 47-a.

22) XI. policijas iecirkņi, V. pap. nod.
Anniņmuižas ielā Ns 57,

23) 19. pilsēlas pamatskolā, Kalnciema
ielā Ns 110,

24) 16. pilsētas pamatskolā, Dāitas ielā
Ns 41-a,

25) 17. pilsētas pamatskolā, Telts ielā
Ne 2-a, _

26) 31. pilsētas pamatskolā, Bišu muižā,
Gulbju ielā Ns 1,

27) Bolderajā, Rīgas ielā Ns 44, agr,
pag. v. kanclejā.

Pilsētas galva A. Andersons.
Vēlēšanu techniskais vadītājs

M. S k u i e n i e k s.

Lotfc bsmkos nedēlos iHnih
uz 18. februāri 1925. g.

?7 li i-i Aktīvi. Lati S. P a a f v ā. Lati *achs lējumos un monētās kasē un Bankas naudaa zīmes apgrozībā . . 28 338 >9npie ārzemju emisijas bankām . .23,567,369 89 Pamata kapitāls ........ 10259'fiS o^Ārzemju valūta . .... 41,5=51,278 57 i Rezerves kapitāla . . 96l '87q XSudraba nauda . 734,458 — Noguldījumi 5,315 'fifrt VValsts kases zīmes u.sīka metai, nauda 9,963,408 95 Tekoši rēķini 4230497i loīsa termiņa vekseļi . ... 47,885.232 14 Valsts rēķini 18,231' 603 naAizdevumi pret nodrošinājumiem . 51,882,702 75 . depozīti 63,864 657 io
atl »«IV«

_^ 9,298,618 90 Citi pasīvi ^_^15 ,616,45i u
184,893,069 20 184,893^691»

Piezīme uz 18. februāri 1925. g. Latvijas bankas naudas zfrces apgrozībā par Ls 28,338 īoīT"kuras nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg. , kas pēc paritātes 1 klg. =

Ls 3444,444 nodrošina 7 577 7772) ar S 2.000.000,- (divi miljoni dolāriem), kaa pēc $ paritātes 1 $ =1.5046 gr. tīr* zelta = Ls 5,18262, r"»1rn?iiw . . 10,365,240 -3) ar £ 420.058,—/— četri simti divdesmit tūkstoši piecdesmit astoņām
an<>ļu mārciņām), kas pēc £ kutsa £ 1.— = $ 4,775, $ h— =1.5046 gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kaa nodrošina ..... ..... _, 10,395,173 J.

Pēc 10. februāra 1925. g. Ņujorkas biržas kursiem. _ La- 28j38,19Q"i:

Rīga, 18. februārī 1925. g.ļ Padomes priek3sēdētā;a Vietā J. Vesmans.
22297 Galvenais direktors S v e d e

MaksSa

Nacionālā teātrī vakar piedzīvoja
savu pirmizrādi Annas Brigader
jaunais dramatiskais darbs .Sievu
kari ar Belcebulu", komēdija
trijos cēlienos.

Anna Brigader ieņem vienu no pašām
pirmākām vietām mūsu dramatiskā lite-
ratūrā. Viņa ir ražīga un ražena raksta
niece, kura gandrīz katrā sezonā sniedz
pa kādam jaunam gabalam un katrs no
tiem nevien izrādās par «dzīves spē-
jīgu", t. i. par ejošu skatuves gabalu,
bet katram ir ari paliekoša literariska
vērtība. « Sprīdītis", «Princese Gundega
un karalis Brusubārda", « Maija un
Paija"" u. c. ir kļuvuši jau par visas
mūsu tautas jaunlaiku gara mantu, ja tā
atļauts izteikties.

Ari viņas jaunākais dramatiskais darbs
« Sievu kari ar Belcebulu" bez šaubām ne-
tikai apstaigās visas mūsu labākās skatuves,
bet ari aizvien uz tām turēsies. Kas šinī
komēdijā meklēs stingri ieturētās patie-

sās reālās dzīves linijas, tas jutīsies pie-
vilies, jo dzīves īstenība še uztverta, ap-
skatīta un rādīta simbolistiskā prizmā.
Sievu kari ar viņu vīru pavedēju, samai-
tātāju un izmantotāju norisinās" visai
jautrā kārta, mainoties vienai komiskai
situācijai ar otru. tā ka skatītājs, jautrī-
bas aizrauts, daudz neprasa pēc tam,
vai dzīves īstenībā ari tā būtu varējis
viscauri notikt, vai nē. Es šādu drama-
tisku darbu vismīļāk apzīmētu par dzī-
ves pasaku.
, A. Amtmanis-Briedītis iz-
rādi labi sagatavojis, pats teicami
un ar īstu sajūsmu tēlodams
galveno vīriešu lomu — ļaužu
apdzirdltāju un izmantotāju Vaņķi,
tā saukto Belcebulu. Ari citi spēki
veica savas, pa lielākai daļai komiskās
lomas ar labiem panākumiem. Pilnais
nams atzinīgās publikas iztād^'a autorei
savu pateicību, izsaucot to uz skatuvi.
Cienītāji pasniedza tai skaistas puķu
balvas. —J—

Dailes teātri tagsd iztāda Georga
Buchnera jaunības drāmu ,D a n -
t o n s" — tēlojumu iz franču revolū-
cijas notikumiem, pretstatus starp Dan-
tona un Robēspjera personībām šai lielo
notikumu virknē. Lugā spēcīgiem vil-
cieniem izcelti šie divi raksturi un visa
revolūcijas atmosfēra pēc karaļa_ nāves
un tā nobeidzas ar Dantona nāvi zem
ģilotinas nažiem. Dantonu iespaidīgi iz-
rāda Ed. Smilģis, tāpat Robespjeu Jānis
Simsons.

Nacionālais teatrs. Sestdien, 20. fe-
bruārī, otru reizi Annas Biigader jauna
komēdija « Sievu kafi ar Belce-
bulu" jaunā inscenējumā. Svētdien,
22. februārī, pulksten 2 dienā par tau-
tas izrāžu cenām J. Raiņa » Jāzeps un

viņa brāļi". Pulksten pus 8 vakarā
Holberga komēdija ,Žūpu Bērtulis"
Otrdien, 24. februāri, pulksten pus 8 va-
karā Šekspira komēdija «Spītnieces
precības". Biļetes uz izrādēm ietei-
cams iegādāt jau laikus (pēdējās piecas
izrādes, piem. bij. no vietas izpārdotas).
— 3. martā notiks A. A m t m a ņ a -
B r i e d ī š a benefice, kurā izrādīs franču
komēdiju — Etjena Reija «Skaistas
Sievietes". Biļetes jau dabūjamas.

Dailes teatrs. Šovakar pulksten x/j8
vakarā, «Karalis". Svētdien, 22. febr.,
pulksten 2 dienā ,T r ī n e s grēki"
un pulksten 1js& vakarā «Dantons";
Otrdien, 24. februāri, pulksten 5 pēc
pusdienas skolnieku izrādē «Dan-
tons". Trešdien, 25. februārī, pulksten
V28 vakarā «Pļāpīgas sievas".

KURSI

Rīgas biržā, 1925 gada 21. februārī

Devīzes;
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 24,67 — 24,79
100 Francijas franka . . . 27,00 — 27,55
100 Beļģijas franku .." . . . 25,95 — 26,50
100 Šveices franku .... 99,15 — 100,15
100 Itālijas lira .... 21,05 — 21,45
100 Zviedrijas kronu . . , 138,95 — 140,30
100 Norvēģijas kronu . . . 78,20 — 79,75
100 Dānijas krona .... 91,45 — 93,25
100 Cechostova^tjas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu . . . 206,80 — 2C8 85
100 Vācijas marku / . . . 122,00 — 125,0u
100 Somijas marku . . . . 12,90 — 13,15
100 Igaunijas marku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietuvas litu..... 50,50 — 52, 00
1 SSSR červoņecs .... 26,40 — 26,85

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības azņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100 '
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Elgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs Rob. Ba It gaili t
Zvērināts biržas makiers P. Rupucis

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Berlīnē, 20. februārī. Prūsijas
landtāgs šodien noraidīja
uzticības votumu jaunajam
Marksa kabinetam ar 221 pret
218 balsīm. Tūliņ pēc nobalsošanas
kabinets iesniedza demisiju.

B e r I i n ē, 20. februāri. Pēc laikrakstu
ziņām, Hamburgas komunistu prāva uz
4 gadiem cietumā notiesātais komunistu
partijas sekretārs Selbigers tiesā liecinājis ,
ka Padomju Krievijas konsuli
Hamburgā izsniedzis komu-
nistu puča dalībniekiem
ieročus.

Literatūra.

Neue Freie Presse izdevusi sevišķu n*
mūru par ziemeļu valstu rūpniecisko.
tirdzniecisko un saimniecisko stāvokli. Sevis?»
nodaļa tajā veltīta ari Latvijai, W
ievietoti vaiiaki raksti ari no Pa|a
latviešu spalvas, kā piem. doc. J. Bok«>"
dera par Latvijas lauksaimniecību un Ai''
B ī 1m a ņ a par jaunās Latvijas galvas pils"":
Oskars Orosbergs sniedz rakstu «Lettua»
als wirtsch«ftlicher Faktor*.

Mākslas amalniecība. Metālu p lās tik*
Praktiski aizrādījumi māksliniecisku Ustrādājurfl»
pagatavošanai dažādos met» los (cinkā, skat»
kaparā, sudrabā u. t. t). Sakopojis un ar 15 °*
ģinalzīmējumiem tekstā «pstrjdājis mākslas anU'"
niecības un zīmēšanas skolotājs Rūdolfs Za«'
ders. hdevis O. Kiolls, Rīgā, Valmieras iela *

Nedēļa. Ns 8. 1925. g.
Atpūta. N» 16. — 1925 g. ^

Redaktors: M. Arons.



rļiesu sludinājumi.
* »' ——MM—?——???

^SSsTpgabalt J» civilnod,

7 fviias civillikumu kop. 36. ļV pie-
112 U mata ar šo paziņo vispārībai,
!imeS , if d augi Hsrrijs-Fridrichs-Lud-
ka' f'l dēls Juchters un Livna-
vigs A^"° m juchter, dzim. Ramberg,
Anna u^°' s4arpīgo laul bas līgumu
n0SleCs notāra V. Kanska 20. jan-
Pie - ,025 V «ģistra Ns 550, ar kuru
var' Itfiecībā- uz viņu noslēgto lau-

vi>)> att'S|uši vietējo civillikumu 79. un
1IM, lf a naredzēto laulāto mantas
torpDi p- P- v

februārī 1925. g. L.Xe2U4.
l0r ekšsēdētāja v A. Veidneri,

pne Sekretārs A. K a 1v e.

-^Ipsābalt- 3- civi nritj.,

fties lik. 1967., 2011.-2014 un
alm n o un viet. privāttiesību kop.

?Pppamata, uz Jāņa MaHnta.
* v adv Voldemāra Minkevica

tumu uzaicina visas personas, kujfm

Cka'das pretenzijas, strīd, va, ,e-

„« oret šai tiesā 7. augusta 1923. g.
ru
lifJn 1908. g 7. maijā Rīgā miruša

g'tkea dēla Mažintas notarie.c

Srnentu kā ari visas personas, kuram

, kaut kādas tiesības uz mir. Jaija
;a1ntass mantojumu vai sakara ar so

m ntojumn, kā manttmekiem legatan-

Tm fideikomisariļiem , paraddevejiem
' t t pieteikt savas tiesības, pre-
L,iias un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no si sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteiku-
šās no ierunām un zaudejušss savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
litoimiei spēka gājušu.
S 10. februārī 1925. g L. 14 2117.

Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s
2ig36 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uz civ ties liki 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata pa/iņo, ka pec 1914. gada
24 apiili Rīga mirušas nam pasnieces
Elizabetes (Lizetes) B i 1 k e n alias
Bilchen, dzim. Ledus, ir atklāts man-
tojums un uzaicina

^
kam ir uz šo man-

tojumu, vai sakara ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
3aikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 14. februārī 1925. g. L. Ns2!00
Priekšsēdētāja v. A. Ve i d n e r s.

21863 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz lik. par laul. 77 p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 7. janvāri
1925. g Alises-Emilijas Ferdinanda m.

Balandin, dzim. smidt, prasības lietā pret
Sergeju Nikolaja d. Balandinu par laulī-
bas šķilšanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas _ noslēgta Krievijā,
Pēterpili, Petera-Pāvila draudzē, 1906. g.
3. februārī starp Sergeju Balandin un
Alisi-Emiliju Balandin, dzim. Šmidt

Ja atbildētājs civ. proc lik. 728., 731.
«i 748. p. p paredzēta laika neiesniegs
liesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 30. janvārī 1925. g.
1* 43816/297 -

o™, Priekšsēdētāja b Egli ts
mi Sekretāra v. Stūre.

^gas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
«civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
««., 311._ p. p. pamata, uz Anetes-
«i-lmes Jēkaba m. Blusis (Blusiņ), dzim.
«ls, lūgumu viņas prasības lietā pret
wrii-tduardu Reiņa dēlu Blusis par lau-«oas šķiršanu , uzaicina pēdējo, kūja«īves vieta prasītajai nav zināma, iera-
us tiesa 4 mēnešu laikā no šī sludi-"ajurna iespiešanas dienas

ne lūguma pielikti laulības apliecība,
Rimšanas apliecības, mazturības aplie-
ca un apiiecjba par atbildētāja prom-bu "i Mz ar norakstiem

a atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
2i- vai caur Pilnvarnieku, tiks
i\Z, e,sas sede lietas izklausīšanaiļlZlņugunski.

R'ga, 30 janv . 1925. g. JvTa 43820/766.

'20704 Pr'eKšsēdētāja b. E g 1 ī t s.
-

—-L____
Sekretāra v. Stūre.

«'gas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
m '^-- 293, 295., 298, 301.,
Amaiii,. r,-?" P-Pamata, uz Marijas-
lŪBumn,- ldricnson . dzim - Jēkabson,
«7rl Jl Prasifeas lietā pret Jakobu
Sanu «i .Uldri'2°nu par laulības šķir-
Pfasī'tāiai

pedēj0 ' kufa «^'v68 vieta
4 J] nav zināma, ierasties tiesā

i6«?as dLtl° * sludināiuma

"n Rīi,«gUma
« pielikti laulības apliecība

kaba Sn;H-u{ek,uras apliecība, par Jē-

\*noSu°em.
b6ZVēStS ^^^

PMsonij^'.noliktā laiks neieradīsies
nolikta tif./31 caur Pilnvarnieku, tiks
aizrnugunSļ^S

sede lietas izklausīšanai

R' 30 ianv. 1925. g. No 43810/852.
20694 Hriekssedetāja b. E g 1ī t s.
jy Sekretāra v Stūre.

i*8â aitiea. 4. civilnod.
?» un3n "- m- m- 298-' 301.,
Atnaļļjas u Pp- Pamata, uz Jobannas

Marijas Kārļa m. Rickas

(Ritzkv), dzim. Švarc, lūgumu viņas
prasības lieta pret Aleksandu Fēliksu
Timoteju Eduarda d. Ricki iRitzky\
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kūja dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4_mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti: piUvara, laulības,
divas dzimšanas, prombūtnes apliecības
un noraksti

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vaicaur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sede lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 18. iebr. 1925. g. Nš 431376 P85
Priekšsēd. b. E g I ī t s.

22314 Sekretāra v. Stūre.

Rīg *s apgibalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 18. februārī 1925. g.,
Annas (Aneites) Rozas de-Skrachov-
skas, dz. Fogelman, prasības lietā pret
Michailu Vladimira d. de-Skrachovski,
par laulības šķiršanu, aizmuguriski ne-
sprieda: šķi t laulību, kas noslēgta
28. septembrī 1914 g. Pēterpilī, Marijas
Debesbraukšanas baznīcā, starp Michailu
de-Skrachovskij un Annu de-Skrāchov ki
atļaujot prasītājai Annai de-Skrachovski
iestāties _ jaunā laulībā tūlīt pēc sprie-
duma nākšanas likumīgā spēkā.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731
un 748 p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumigā spēkā.

Rīgā, 18. iebr. 1925..g. Ns431379/59C
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

22313 - Sekretāra v. Stūre

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
oaziņo, ka šīs tiesas sēdē 1£25. gada
7. martā attaisīs un nolasīs_ 22. decembri
1924. gadā mirušā Krišjāņa Reirja d.

Z ū b e r g a testamentu.
Jelgavā, 16. febr. 1925. g. L.Ns 1127/25

Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.
22261 Sekretārs Ķ. P u s s a r s.

? ?'? ? «I— ??^^-^— I H^^M^MMII—M

Tiesības un prasības, par _ kujam ne-
būs paziņots tiesai minēta laika, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. febr 1925. g N» 517 m/25.
Priekšsēdētāja b. v. Cincelis.

21104 Sekretārs A. Kasperovičs.

[ m lestāža^ļfljtolmļ. ]
lielo nodokļa departamenta

daf?'tc makšaiiimupiedzinējspaziņo,.27.: februārī 1925. g., pulksten 11 dienā,
[Rīgā, Kr; Barona ielā N? 13,

pārdos sdlrfikiclBtinfi
Joffe Abas kustamo mantu, novērtētu
par Ls 945.— un sastāvošu no veikala
iekaltas ui drēbēm, dēļ viņa 1923. g.
procent. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 17. februārī 1925. g.
22306 Piedzinējs (paraksts).

Dzelzscefu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina uz Š g. 6. martu pīkst. 12 diena

uzapm 580 kub ase.stotu un papīra
malkas pārdošana, ap nodošanu Rīgas
Krasta stacijā. Torgu dalībniekiem jā-
iemaksā drošibas nauda 10°/o no piedā-
vājuma sumas. Tuvākas ziņas izsniedz
dzelzsceļu virsva'des 125. istabā 22326

Ūtrupe.
1925. g. 10. martā, pulksten 10 rītā,

pārdos pie Paies pagasta nama,

=HUHHHMH =
pilsonim A. Birkenfeldam piederošo

vienu drošku, krāsotu,
novērtētu uz Ls 70.—, dēļ krepost-
pošliņas Ls 37.94 piedzīšanas.

Pārdodamā manta apskatāma ūtrupes
dienā uz vietas.

Limbažos, 17. februārī 1925. g. Ns 145
Valmieras apriņķa priekšnieka

21296 palīgs 11. iec. M. Deigels.

Dikļu pagasta Valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu zudumā gājušu
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1415, izdotu
no Dikļu pagasta valdes 25. septembrī
1922. g. uz Arveda Emmas dēla Piģena
vārdu "20905

VecmoKu vīnmežīiiec.
pārdos

mutiskā Izsolē
23. martā 1925. g, Tukuma apriņķa
pašvaldība.' likvidācijas valdes telpās,

augošu mežu
pēc platības un celmu skaita:

III. iecirkņa mežniecības Brisules,
Piieņu un Sēmes novado *, pa-
visam 32 vienības, vērtībā no
Ls 5— līdz Ls 683.-;

IV. iecirkņa mežniecības Vecmoku,
Raudas un Cerks es novados, pa-
visam 19 vienības, vērtībā no
Ls 144— līdz Ls 1766—._

Izsole sāksies pulksten 12 diena. Pie
izsoles pielaidis personas, kūjas iemaksās
izsoles komisijai 10°/o d'ošības naudas
no novērtētās sumas, knfa pēc no olīša-
nas jāpapildina lidz 10°/o no pilnās no-
sc lītās sumas.

Virsmežniecība patur .fev t:esības
noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanc-
lejā un pie iecirkņu mežziņiem.

16. februārī 1925. g. N? 1319.
22108 Vecmoku virsmežniecība.

Rīgas polic 4. iec. priekšnieks
oaziņo, ka 2. maitā 1925. g., pulksten
10 rītā. Klusā iela NS 21, Stiebriņa

apavu darbnicā,

gardos laiiilsoIHaii
ādās valcmašinu, novērtētu par Ls 78.—
par labu Rīgas kopējai slimo kasei._

Pārdodamā mašina apskatāma pārdo-
šanas dienā ūtrupes vietā.

Rīgā, 18. februārī 1925. g.
22315 Priekšn. vietā viņa pal. (paraksts\

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 28 februārī 1925. g.. pulksten
10 rītā, Rīgā, lielā Zirgu iela M 3,

pārdos voirsksolišonii
Juliusa Veidemaņa mantas, sastāvošas
no kantofa iekārtas un 3{V> pud. dažāda
krāsu, notaksētas kopvērtībā par
Ls 1620.—, pf.r labu Žano Krāmerim.

Rīgā, 18. febrjari 1925. g.
22316 Priekšn. vietā viņa pal. (paraksts'.

M islokļi Mirtinni
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 27 februāri I925.g.,pulkst. 14 dienā,
Rīgā, Brīvības iela Ns 32, dz. 4,

pārdos golrlksoliianl
Kaplana Vulfa kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 317.— un sastāvošu no
pianīno, firmis .Grand', dēļ viņa
1923. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 19. februārī 1925. g.
72307 Piedzinējs (paraksts!

ŪāiuIb III.ci|i lf cirkuprlelinfiki
Valmierā, izsludina uz 9. martu 1925. g.,
pulksten 13,

jauktus torsus
ar p e c t o r g i e m 12. martā 1S25. g%
pulksten 13,

asenizācijas darbu
izdošanai

uz līnijām Ieriķi — Valka un Žuldiņi —?
Ipiķi. 1

Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības
nauda Ls 100. Tuvākas ziņas III. ceļu
iecirkņa kantorī no pulkst. 9—15. 22159

Rēzeknes apr. priekšn.
I. iec. palīgs

18. martā 1925. g., pīkst. 14, Rbzen-
muižas pag., Rubčinsku s., Bekasova

mājās

pārdos alili va isoioi
vienu patvāri, piederošo dzīv. Rozen-
muižas pag., Rubčinsku ciema pilsonim
Paladijam Bekasovam, novērtētu uz
Ls 7.34, ienākuma nodokļa par 1923. g.
Ls 6.30 līdz ar °/o°/o segšanai.

Rēzeknē, 16. februārī 1925. g.
Rē?eknes apriņķa priekšnieka

2Ž289 I. iec. palīgs (paraksts).

"

Jtlgsvas apgabaitluas nlMnilla Doi.ii.
pamatodamās uzcivil. ties. likuma 1460n
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 2. februārī 1925. gadā atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Sēlpils piensaim-
nieku sabiedrību .Daugava", ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sēlpils pagastā.

Jelgavā, 4. februārī 1925. g
. Reģistrācijas nodaļas pārzinis

21216 J- Skudre.
Sekretāra pal. D. L e ši n s k i j s.

īlnm apsal.fi.lBii refiisfratljaj nodaļa.
pamatodamas uz civil. ties likuma 1460"
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 2. februārī 1925. g. atklāta sēdē
nolēma reģistrēt Bauskas ormaņu
arodu biedrību, ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļā, kuram nav peļņas
iegūšanas mērķa

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Bauskā

Jelgavā, 6. februārī 1925. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

21217 J- Skudre.
Sekretāra pal. p. L e ši n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 29 janvaja 1925. g
pamata uzaicina 27. septembrī 1919. g.
Ventspilī mirušas Albettines-Katarines
K i v i ck i, dz Zeberg mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu but
kādas tiesības jeb prasības uz atstato
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma īe-
spielanas dienas.

Tiesības un prasības, par kufām ne-
būs paziņots tiesai minēta laika, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. februārī 1925. g.N»535 m/25

Priekšsēdētāja b. v. Cincels.

21103 Sekrerats A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 29. janvāra 1925. g.
pamata uzaicina 23. janvārī 1923. g.
Tāšu-Padures pag. miruša ? Heimaņa
Andreja dēla G a i ķ a mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu but kā-
das tiesības jeb prasības uz atstato
mantojumu, pieteikt viņas tiesar_ sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Liepājas apgabaltiesai .ejjfttratlia; sadaļa
paziņo, ka ar viņas š g. 12. februāra
lēmumu reģistrētā Bātes-Smatžu pien-
saimnieku sabiedrība ir izvesta koope-
ratīvu sabiedrību un viņu avienību re-
ģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Bātes pagastā.
Liepājā, 14. februārī 1925. g. Ns 14/25.

Priekšsēdētāja biedra v. (paraksts)
22198 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa: vMnķi nodala
uz civ. proc. lik. 1460. panta pamata
paziņo, ka ar viņas š. g. 12. februāra
lēmumu reģistrētā Sarkanmuizas krāj-
aizdevu sabiedrība- ir ievesta koopera-
tīvu sabiedrību un viņu savienību
reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Sarkanmuizas
pagastā.

Liepājā, _ 14_ februārī 1925. g. Ns 10/25
Priekšsēdētaja biedra v. (paraksts).

22199 Sekretārs A. Jansons.

Auces iec. miertiesnesis,
paziņo, ka š.g. 5. marta sēdē, pulksten
10 no rīta, Aucē, Miera iilī Ns 8, no-
lasīs nel. Anlizēs J u r e v i c, dzim.
Suits, mutisko testamentu.

Auc ~, 17. februārī 1925. g. Nš 4.
2213t Miert esnesis S trele r ts.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. lec miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 3. februāra
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata
paziņo, ka pēc 1917. gada 14. ok-
tobrī Harkovā mitušā Arona Ābrama
d. Brudnija ir palicis nekust. īpašums
Dauga^jilī, Orla^un Varšavas ielu stūrī
Nš 42, kādēļ uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar viņu,
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tas pēc piekrītības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.".

Daugavpilī, 4. febr. 1925. g.
21253 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 27. februārī 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīga, Baznīcas iela Ns 39, dz. 14,
pārdos Kāiļa Gempfera Kustamo
mantu^ sastāvošu no traukiem un
mēbelēm un novērtētu pai_ Ls 224.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 18. februārī 1925. g.
22312 Tiesu izpild. Krebs.

iill UiiiHJ., 2.!«. te iZiiiflUIf
>»zSņo, ka 28

^
februārī š. g., pulksten

10 dienā, Rīga, Valdemāra ielā Ns 10/12,
veikala, Kara vīru kooperatīva konkursa
masas lieta, pārdos Kara vīru koope-
ratīva kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras, kolonial, apavu un citām
precēm, ka ari mēbelēm un veikala
iekārtas, un novērtētu par Ls 95.673,42.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas, un ja pirmā
ūtrupe nenotiktu, tad II. ūtrupe ir no-
likta uz 7. martu š.g, pīkst. 10 dienā.

Rīgā, 19. februārī 1925. g.
22311 Tiesas izpild. Krebs.

figiis apgabaltiesas 4. iecirkņu
tiesas izpildītājs

kufa kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, .o*ivt,, kb 7. martā
1925. g.. {.ui^sn 10 rītā, Rīgā, Parka ielā 8,
otrreizējā izsole pārdos sabiedrības
.Braļi Ceri" kastamo mantu, ss-
siāvošu no naudas skapja, bildēm un
grāmatu skapja, un noverr. par Ls 610.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
.pakatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
22144 Ttcsas izpild. V. Požariskis.

illlt tiiaHIHls» 4, f«. tina wm
kufa kanclejā atrodas Rīga, Andreja
Pumpura iela Nš 1, paziņo, ka 6. maitā
š.g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Kandavas
ielā Nš 21, dz. 1, pārdos Aksela
H v i i _d a kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, šujmašīnas, pulksteņa, sudraba
karotēm, traukiem un c, un novērtētu
pai Ls 781.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Daļu no mantas paidos ka otrreizējā
izsolē.
22145 Ti-;su izpild. V. Požariskis

Daugavpils notārs .
R. Skuja,

Saskaņā ar 1916. g. 3. jūlija likumu
par tirdzniecības un rūpniecības uzņē-
mumu r ārēju oaziņo, ka š. g. 12. febr.
viņa kantori Domes ielā Nš 23, ar reģ
Ns 2694. pēc aktu grāmatu aktiem kuri
neattiecas uz nck īpašumu, ar Nš 21,
ir n-slēgts līgums par to, ka Daugavpilī,
Rijas ielā Ns 15, dzīv. Bruno Ginters,
uz turpat a'rodošos firmu .E Auziņš un
biedri* viņam piederošas tiesības, p ā r>
d e v a ari turpat dzīv. šīs firmas līdz-
īpašniekam, Eduardam Jāņa d. Auziņam.
22278 Notārs R. Skuja.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 2. febr.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 1000 kr. rbļ,
izdota uz Jelgavas lauksaimnieku biedrī-
bas krāj-aizdevu sabiedrības vārdu,
korob. 1906. g. 11. aprīlī Nš 233i uz
Jelgavas apr Pienavas muiž;s ,lndin-
Kalēju" mājām ar zem. grām Ns4426,—
ierasties šai tiesā sešu mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī" un iesniegt minēto
aktu.

Ja minētā termiņā neieradīsies un aktu
neiesniegs, tiesa atzīs to par iznīcinātu,
parādu pēc viņa par samaksātu un lūdzē-
jam Ansim Krastiņam, dos tiesību prasīt
šā parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 18. februārī 1925. g.
L. Ns 471/25. g.

Priekšsēdētāja v. E. Peldmans
22263 Sekretārs K. Pus,sars.

Artilērijas laboratorija, liepājā, kara ostā,
izsludina 6. martā 1925. g, pulksten 10,

^ 3AUKTUS TORGUS=
uz sekeSiem materiāliem:

naglas 1", 2", 3", 5", 6" — 242 kg, skrūves misiņa 2", 2'/a" — 10 kg, skrūves
pr. ko'a, dzelzs, daŽ. samēra,— 10 prossu, skrūves dzelzs, pr. metāla, dažāda
samēra — 2750 gib., stiepule dzelzs, 0,5 mm — 20 kg, stiepule vafa 0,5 mm —
25 kg, s'iepule misiņa 0,75 mm — 10 kg. Izolēta vafa stiepule daž. samēra —
1000_ mtr, dzelzs gaivanizēta stiepule 2 mm — 250 kg, dzelzs, apaļa, dažāda
samēri — 1500 kg, svins blokos — 150 kg, tērauds, daž. samēra — 350 kg,
dēļi priežu, egļu, daž. samēra — 30 kb. mtr., dēļi bērza, daž. samēra — 13 kb.
mtr., ozola plank's, daž samēra — 10 kb. mtr. pape 0,4 mm — 700 kg, ietina-
mais papīrs 800_kg, vara zaļumi — 25 kg, terpentīns 250 kg. sērskāoe, ķim.
tī'a — 5 kg, salskābe, ķim. tīra — 2 kg, dzīvsudrabs, tīrs 5 kg, elektriskas
lampas .Philips* vai .Osram* — 200 gab, celiņu grīdsegas, vid. biezuma, 1 mtr.
platuma — 250 mtr., brezentāudekls ?5 ern plats — 90 mtr., kokss — 1000 kg,
perforēts skārds — 10 mm, cinkots — fc5 kg un citi materiāli, kopvērtībā
par Ls 15000.

Ma eriali piegādājami pēc artilērijas laboratorijas technskiem noteikumiem
un paraugiem._

Piegādāšanas laiks 5 nedēļas pec līguma noslēgšanas.
Lūgumi par piedalīšanos torgos, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, ie-

sniedzami līdz torgu dienēs norādītam laikam.
Rakstiski piedāvājumi valsts valodā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli

(katra loksne 40 cs.j, iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Materiālu iegā-
des torgos*, artilērijas laboratorijas priekšniekam, kāja ostā, Laboratorijas kanclejā
līdz minēta datuma pulksten 10.

Torgu dalībniekiem kā mutiskos tā rakstiskos torgos jāiemaksā priekš torgu
sākšanas artilērijas laboratorijas kasē d ošības nauda 10°/o no rakstiska piedāvā-
juma un Ls 300 mutiskos torgos, kūja var būt ari Latvijas bankas ķīļu 2īmē-\
vai Latvijas bankas garantija. 3

Sīkākus paskaidrojumus un noteikumus dod artilērijas laboratorijas saim-
niecības daļa, tāpat ari pilnu materiālu sarakstu i?*ūta p-> pastu. 27163

Dzelzsceļu I. ce|u iecirkņa priekšnieks
izsludina uz 6. martu 1925. g., pulkst. 12 dienā,

mutiskus torsus
kuros pārdos vairaksolītajiem vecus nederīgus, no ceļiem izņemtus

gulšņus un pārmiju brusas
Aleks. Vārtos, Preču, Krās a un Šķirotavas stacijās. - Torgi notiks uz vietām , kir
ari apskatāmi pārdodamie gulšņi. 22300



Pustinas pag. valde izsludina D»,derīgu, kā nozaudētu, atvaļināto*: °*
Ns 7^82, izdotu no DaugavpilsL

*pr-ka 13. nov. 1921. g. uzJulijana?toņa d. Buka vārdu. om^
Prodes pagasta valde izsluaļnT*"* *

nederīgu pieteikto par nozaudēt» ,-fil
pasi, izdotu no Vit-Susejas pp „,$*
5. jūlijā 1923. gadā uz pils. Jāna u>dēla Kakaranavārdu.

2n?QļSakas pag. valde izsludina p^Tn>
rīgu nozaudēto zirga pasi N» 86 'sniegtu no šīs pag, valdes 13. aui>J1920. g. uz Jāņa Jansona v. 207q" '

Dibinoties uz 1921. g. 20'^p7ii^par akciju biedrībām un paju šahtabam un ta papildinājuma no D31. jūlijā, tiek sasaukta &

Maļcevas fabrikaiilc sabiedniii
ārkārtēja

akcionāru sapulci
17. aprilī_ 1923. g., pulksten 5 dieni
Ceļu izbūves un satissmes Latvijas akcii»
sabiedrības .Cislas" telpas, Rīgā, Brīvības
iela Ns 8.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojuma apspriešana.
2) Viena priekšstāvja ievēlēšana no franču

akcionāru sabiedrības valdes sastāvi
3) Valdes nodomu apspriešana par pļ.

gaidu kvīšu, izsniegto Parīzē pie
akciju izlaišanas 1916. gadā, apmaiņu
pret akciju oriģināliem.

4) Valdes nodomu apspriešana par sa-
biedrības pasākuma likvidēšanu La-
tvijas satversmes robežēs, likvidācijas
komisijas ievēlēšana un apstiprināšana ,
izstrādātas no valdes instrukcijas '
priekš šīs komisijas,

5) Tekoši jautājumi.
Saskaņā ar likumu no 1921. g. 20. ap-

rīļa p. 6 un sabiedrības statūtu § 60 m
notikušo statūtu pārgrozījumu 1901. g.
akcionāra kungiem jāuzrada J dcnas.
pirms sapulces pagaidu valdes telpās
Rīgā, Brīvības iela 8 akciju oriģinālus
vai apliecības par to, ka akcijas atrodas
zem tādiem NsNšLatvijas valsts bankā
vai citās vietējas bankas, vai no Bank
International de Commers, Parīzē 26 iela
Laffitte, vai iesniegt dokumentus, pare-
dzētos pp. a) un b) §§ 6 un 7 likumā
no 1921. g._20. aprīļa

Ja ārkārtējā akcionāru sapulce, sa-
sauktā uz 1925. j. 17. aprili, izrādītos
par nelikumīgu deļ pilna akcionāru skaita
neierašanos, saskaņa ar sabiedrības sta-
tūtu § 62 un notikušiem 1901. g. pār-
grozījumiem, tad, uz_ to pašu statūtu §
pamata tiks izsludināta otra ārkārtējs
akcionāru sanulce uz 925. g. _ 5. maiju,
pulksten 5 diena, tanīs pašas telpās,
jautājumu izšķiršanai, kuri netika caur-
skatīti ārkārtēja akcionāru sapulcē
1925. g 17. aprīlī.

Otra ārkārtēja akcionāru sapulce skai-
tīsies ka pilntiesīga un tas lēmumi par
galīgiem, pie vai kura viņa piedalīšanai
pieteikto akciju skaitu. 22157

Valdes locekļi direktori
Aleksandrs Jāna d Mamontovs
Vladimirs Kuzmiča d. Meļnikovj:

Talsu pilsētas iec. polic.
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 3. martā š.g.,
pulkst. 10 no rīta,

pārdos vairāksolīšana
Talsos, Ezeru iela Nš 2, seta, sek. mantas:
vienas vienjūgu kamanas, tumši zaļas
krāsas, Ls 60 vērtībā; vienis vienjūgu
kamanas, dzeltenas krāsas Ls 100 vēr-
tībā; vieni vienjūga divriteņa rati ar
gumijas riepēm, patenta asīm, ņo brūna
magoņa koka Ls 160 vērtībā; vieni
vienjūga divriteņa rati ar patenta asīm,
dzeltenā krāsa Ls 100 vē.tībā, piede-
roši Eduardam Talbergam ar dzīves
vietu Talsos, Lielā ielā Nš 18, deļ valsts
parādu piedzīšanas.

Pamats: Tiešo nodokļu departamenta
raksti zem Nš 11105 un 1820.

Talsos, 17. februatī 1925. g. Nš 1385.
2229Q P iekšnieks (paraksts).

Latvijas universitātes matemātikas un
dabas zinātņu fakultātes studiju grā-
matiņa Ns 6346, uz Veronikas D u m pe s
vārdu nozaudēta un tiek izsludināta
par nederīgu. 22309

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
izsludina par nederīgu Taubes Seines
Niss ārzemes, pasi Nš 14864, izdotu no
ārzemju pasu' noda'as Rīga, 24. oktobrī
1924. g. 22308

Vecmoku pagasta
I. pak pamatskolai (Tukuma apriņķī)
— vajadzīgs ———

skolotājs -Rāninis.
Pilntiesīgi kandiditi, spējīgi pasniegt

ari dziedāšanas un mūzikas stundas, tiek
lūgti pieteikties personīgi 28. februārī
š. g, pulkst. 12 dienā, pie pagasta pa-
domes.

Alga pec valdības noteikuma, brīvs
dzīvoklis, apsildīšana, apgaismošana un
zeme

Pieteicoties jāuzrāda dokumenti par
izglītību un ārsta apliecība par veselības
stāvokli.

22318 Pagasta valde.
Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina

par nederīgu nozaudētu karaklausības
apliecību ar Nš 629 , izdotu no Instrukt.
batalj komand. uz Pētera Jēkaba dēla
V a n gr o vārdu. 22310

Palsmanes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kajaklausibas aplie-
cību Nš 247, izdotu no I. Liepājas kājn
pulka kom. 27. febr. 1921. g. uz Eduarda
Akksandra d. Staišana vardu. 21490

Seces pagasta valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto pasi Ns 112, izdotu
12. decembrī 1923. g. uz Otto Pētera d
Vītola vardu. 20988

Līvānu pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sekošus do- i
kumentus: 1) personas pasi Ns 127, izd. j
no Preiļu pag valdes 30. aug. 1920. g
un ieroču atļauju Ns 596/2504, izdotu i
no Daugavpils apriņķa pr-ka 5. maija ]
1924. g., abas uz Albina Jāņa d.
Gavara vārdu. 20783 j

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Kosaspag. valde izsludina par nede-
rīgām kā nozaudētas: 1) Latv. iekšz.
pasi, izdotu no Kosas pag. valdes
12. martā 1920. g. Ns 394 uz Kārļa
Mārtiņa d. Kraukļa vardu un 2) zirga
pases, izd. no tas pašas pag. valdes
i. jūnijā 1921. g. N°X° 55 un 62 tam
pašam Krauklim. 2C658

Akciju sabiebrības ķlmlsKl-M
rūpniecību likvidators

pagodinos uzaicināt akcionārus uz

ģeneralsapuloi,
kura notiks pirmdien, 6. aprilī 1925|
pulksten 6, Aspazijas bulvāra J\&7dz.A

Dienas kārtība: 1) Likvidatora
paziņojums. 2) Velēšanas. 3) Galīgas
likvidācijas noteikšana.

Ja minētā ģeņeralsapulce neno»
tad uz 60. p. statūtu pamata sasauca
otra ģeņeralsapulce pirmdien, 20. apņ
1925. g. pulksten 6 tanīs pašas telpa..
kura tiek uzskatīta par likumīgi noti»
neskatoties uz .eradušos akcionāru sKai»

22302 Likvidat ors^,

Akciju sabiedrības

„Latvijas Tranzīts"

kija pilna ii
otrdien, 17. martā 1925. g. PuļksteJl j
pec pusdienas , biedrības telpas,
Smilšu ielā 15/17, dz. 8.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatvīru vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1924 g d«°£

revizijas komisijas ziņojums un PH
sadalīšana.

3) Budžets 1925 gadam.
4) Statūtu grozīšana.
5) Priekšlikumi un ziņojumi.
6) Vēlēšanas. , „m,
Piezīme. Uz statu u § 62. P*JJ

uz yardu izrakst"o akciju īpašniekis-
tikai rad balsstiesības pilna a frļ3
sapulcē, ja viņi savas akcijas uzra L
valdei vismaz 7 dienu laika pirms P
sapul es sanākšanas, atzīmēšanai s,

drības grāmatas. Uz uzrādi aja ' jj
stīto akciju īpašniekiem ir fl ,„(j
balsstiesība, ja viņi vismaz

^ ' ,jļ
pirms pilnas sapulces sanākšanas Jg
akcijas iesnieguši valdei un tas na
ņe.nuši atpakaļ līdz pilnas sapul ",!
gām 22H51 "

Galvenā intendanturas pārvalde

leMrks cour izsoli 150 tonna kondiclonela ktrieto
ar nodošanu franko .ntendanturas galvena pārtikas noliktava, Rīga.

Izsole notiks š.g. 27. februrī, pulksten Ikdiena 8^»
™$^£lg

pārvaldes telpās, Valdlmāra ielā Nš 10/ 2, dz. 3. Rīga 0«i" fatg2 ?
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz kviešu zsoli 27 februārii 192o. g. .

ki ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē, nomaksāt, ar attiecīgu n*ogi^okb
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai, galvenās intendanturas pārvaldes pārtikui aJm
priekšniekam Valdemāra ieā Nš 10/12, dz. 10. V6i izsoles diena izso'esn k

o
om,

n
s ļ'

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas, jāiemaksā galvenās inten-

danturas pārvaldes kasē drošības nauda uz kviešiem Ls 3S — no katras tonnas,

kuru uzņēmējs veļas piegādāt. , --1„_j,„*„„Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļā, darbdienas no pulkst. 9—15. J Z£_±£

Strenču virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

5. martā 1925. g., Valkas apriņķa valdē, Valkā,
augošu un mirušu mežu pēc platības un celmu

skaita un vecus baraku dēļus un stabus:
no Zīles mežniecības, Sēļu, Kāģeru, Aņņu un Raņķu novados, pavisam 43 vienības,

vērtībā no Ls 23 līdz Ls 1235;
no Saules mežniecības, Purgaiļa, Baņķu un Liellugažj novados, pāvi am 3 vienības,

vērtībā no Ls 122 līdz Ls 426;
no Oliņas mežniecības, Oliņas un Kauču novados, pavisam 9 vienības,

vērtībā no Ls 44 līdz Ls 750;
no Trikates mežniecības, Staklītes apgaitas, pavisam 4 vienības, vērtībā no

Ls 230 līdz Ls 780.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās

izsoles komisijai 10"/o drošības naudas no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, caur Strenčiem un pie attiecīgiem
mežziņiem.

22170 Strenči virsmežni'c ba.

XI. rajona tglesmfa-telefona technlskais pārzinis
izsludina 27. februārī š. g., pulksten 10 rīta,

mutiskus torsus ur pēctorgiem
2. m a r t a š. g., pulksten 10 rītā,

telefona stabu sagatavošanai un izvešanai nokjaufianas vietās:
103 stabi no III ieerkņa Tinuša novada mežniecības Jugla*»
virsmežniecībā, ĪOO statii II. iecirkņa mežniecības Elkšņu virs-
mežniecībā uii 150 staoi Seces novadās mežniecības Sēlpils

virsmežniecīb ā.
Rakstiski lūgumi, dēļ pielaišanas mutiskā sacensībā, nomaksājami ar 40 sant.

zimognodokli un drošības nauda 10° o no solījuma sumas, iesniedzami līdz
27. februārim š. g., pulksten 10 rīta, rajona kanclejā, Rīgā, Zaķu ielā Ns 7, dz. 4,
(pie Pāvila baznīcas).

Tuvāki p (skaidrojumi un noteikumi dabūjami turpat katrā darba dienā no
pulksten 9 līdz 15. 22299

Arsenāls izsludinu rakstisku sacensību
16. martā š. g.,_uz: 1) būves ķieģeļiem — 50,000 gab. pēc parauga, 2) granti —
50 kub. mtr. pec parauga, 3) Po.tlanda cementu — 120 mucas pec techniskiem

noteikumiem, 4) kaļķiem — 5 kub. mtr. pec techniskiem noteikumiem.
Piegādāšana 10 dienu laikā no pasūtījuma došanas dienas. Piedāvājumi,

uzrakstīti valsts valodā, franko arsenāla noliktava, Rīgā, Vecā Nometņu laukumā
N» 84-a, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.), iesūtāmi
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz rakstisko sacensību 16. martā 1925. g.*, arse-
nāla saimniecības daļā līdz 16. martam š.g, pulksten M rītā. Turpat apskatāmi
paraugi un saņemami sacensības un techniskie noteikumi par augšminēto pret
5 sant atlīdzību par katru loksni.

Iesniedzot piedāvājumu, arsenāla kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājuma sumas, ki ja var būt ari Latvijas zemes bankas ķilu zīmes vai Latvijas
bankas garantija. Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta
neievēros. ? 1 22023

Intendanturas DaMls noiiKtaoo
Iepirks mutiski un rakst. Izsolē

apm. 110 tonnas siena un 50 tonnas salmu
ar nodošanu loko piegādātāja nolikt., Daugavpilī.

Izsole notiks Daugavpilī, intendanturas Daugavpils noliktavas kanclejā,
Viļņas ielā Nš 99, 1925. g. 25. februārī, pulksten 10 rīta.

Rakstiski piedāvājumi, ar uzrakstu: ,Uz siena un salmu izsoli 25. februāri
1925. g.", kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai, ntendanturas Daugavpils nolik-
tavas priekšniekam, vai izsoles diena izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā intendanturas
Daugavpils noliktavas kasē drošības nauda no katras piedāvātas tonnas: siena
Ls 25 un salmu Ls 12. 1

Sīkākus izsoles noteikumus un kondīcijas izsniedz Daugavpilī, intendanturas
Daugavpils noliktavas kanclejā un galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļa,
Rīga, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 10, darbdienās no pulksten 10—15. 20955

Aktīm samedribas ,.Ziniba" utide
SSmmJ j'.u.i°»"»"6 """*" *. "* l"»'- '"*" <** -"""""I'"f

kārtējo vispārējo ubclonaru sapulci
ar sekošu dienas kārtību:
1) Direkcijas ziņojums.
2) Revizijas komisijas ziņojums.
3) Vēlēšanas.

Ja augšminēta ģeņeralsapulce noteiktā laikā nesanāktu noteiktais akcionārus aits, tad notiks saskaņa ar statūtu § 62. š.g. 29. martā otrā kārtējā vispārējāakc'?"ar u saPulce - k«ra būs pilntiesīga pie katra klātesošo akcionāru skaita.
22156 Vaid e.

Sitotu faliU alc »L JASIĻIJ ANDREJU DĒLS lAPl" valde,
pamatodamas uz sabiedrības statūtu 47. §, sasauc

Kfirtēio akcionāru sapulci
kura notiks piektdien, 20. marta 1925 g., pulkžten 2 diena — Liepājā,
valdes telpas, Lielā ielā Nš 18.

Dienas kārtībā:
1) Valdes ziņojums par sabiedrības darbību
2) Sabiedrības 1924. darbības gada aprēķina apstiprināšana un peļņas sadalīšana.
3) izdevumu budžeta apstiprināšana 1925. gadam. _
4) Valdes locekļu un kandidātu izvēlēšana, saskaņa ar sabiedrības statūtu §§ 25.

un 48. un atalgojuma noteikšana viņiem.
5) Revizijas komisijas locekļu izvēlēšana, saskaņa ar sabiedrības statūtu § 48. un

atalgojuma noteikšana viņiem.
6) Direktora-rīkotāja (no valdes izvēlētā) apstiprināšana, ka ari instrukciju ap-

stiprināšana priekš, viņa un atalgojuma noteikšana viņam.
7) Tiesību piešķiršana valdei atsavināt sabiedrībai piederošo kustamo un neku-

stamo īpašumu citai pastāvošai, vai jaundibināmi sabiedrībai, vai privātām
personām.

8) Tekošie jautājumi.
Piezīme. Lai dabūtu tiesību piedalīties kārtējā sapulcē un nodot viņā balsi,

akciju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas valdei — Liepāja, ne vēlāk,
ka 7 dienas pirms kārtējas sapulces (statūtu § 55).

Ja uz 20. martu 1925 g. noteiktā kārtējā sapulce neapmierinās Sabiedrības
statūtu § 61. norādītās prasības un tādēļ nenotiks, tad saskaņā ar § 63. tiks
sasaukta

otrā kārtējā sapulce,
par ko tiks atsevišķi publicēts.

Otrreizējā kārtējā sapulce skaitīsies par likumīgi notikušu un viņas lēmumi
par galīgiem, neskatoties uz iesniegto, dēļ piedalīšanas viņa akciju skaita

22305 Valde.

Latvijas ilrtip iiitu ekajo siitts JUMI" lalde.
pamatodamās uz sabiedrības statūtu 47. §, sasauc

kartijo akcionāru sapulci
kura notiks piektdien, 20. martā 1925. gada, pulksten 5. diena — Liepājā,
valdes telpās, Lielā Iela 18.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums par Sabiediības darbību.
2) Sabiedrības 1924. daibības gada aprēķina apstiprināšana un peļņas sadalīšana.
3) Izdevumu budžeta apstiprināšana 19^5. gadam.
Ķ) Valdes locekļu un kandidātu izvēlēšana, saskaņā ar sabiedrības statūtu § 48.

un atalgojuma noteikšana viņiem.
5) Revizijas komisijas locekļu izvēlēšana, saskaņā ar sabiedrības statūtu § 48.

un atalgojuma noteikšana viņieiti.
6) Direktora-rīkotāja (no valdes izvēlētā) apstiprināšana, kā ari instrukciju ap-

stiprināšana, priekš viņa un atalgojuma noteikšana viņam.
7) Tiesību piešķiršana valdei atsavināt sabiedrība^ piederošo kustamo un

neku-
stamo jpašumu citai pastāvošai vai jaundibināmai sabiedrībai, vai privātām
personām

8) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana vēl līdz vienam mrljonam(l .000.000 latu.
9) Banku un kredītiestāžu izraudzīšana, kuru apliecības (kvītes) varētu būt

likumīgi atzītas d;ļ piedalīšanās vispārīgās sapulcēs un minēto iestāžu ap-
stiprināšana (atzīšana) no Finansu Ministra kunga, saskaņā ar Sabiedrības
statūtu § 55.

10) Tekošie jautājumi.
Piezīme Lai dabūtu tiesību piedalīties kārtējā sapulcē un nodot viņā balsi,

akciju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas valdei — Liepāja, ne vēlāk
kā 7 dienas, pirms kārtējās sapulces (statūtu § 55).

Ja uz 20. martu 1925. g. noteiktā kārtējā sapulce neapmierinās sabiedrības
statūtu § 61. norādītās prasības un tādēļ nenotiks, tad saskaņā ar § 63. tiks
sasaukta

otrā kārtējā sapulce
par ko tiks atsevišķi publicēts

Otrreizējā kārtējā sapulce skaitīsies par likumīgi notikušu tin viņas lēmumi
par galīgiem, neskatoties uz iesniegto, deļ piedalīšanas viņa akciju skaita.

22304 ' Valde

Otrā Pārdaugavas krāj-aizdevu sabiedrība
Rīga, Marijas iela Ns 15, sabiedrības telpās — 8. martā š. g., pulksten 10 priekš

pusdienas, sasauc

Pilnu biedru soda sapulci.
— 2>ienam frārtiba: p

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas. 2) Gada pārskats par 1924. g. 3) Jaunu
biedru uzņemšana. 4) Budžets tekošam 1925. gadam. 5) Kredītbiedrības statūtu
pieņemšana. 6) Dažādi priekšlikumi. 7) Vēlēšanas.

Ja minētā dienā nesanāktu statūtos paredzētais biedru skaits, tad nākošā
sapulce notiks 22. marta š. g., turpat tanī pat laikā, neskatoties uz sanākušo
startu- ; 1 Vjļijg c. 22155

(Bukaišu fcraj-aizdevu sabiedrības
pilna ftiedru sapulce

notiks 25. marta 1925. g., pulksten 10 no rīta, sabiedrības telpās.
Di e n a s kārtība:

1) Sapulces prezidija velēšanas. 2) Gada pārskats par ;924. g. un
revizijas komisijas zi.jojums. 3) Budžets uz 1925. g. 4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautajruni.

Ja pulksten 10 no rīta nesanāktu statūtos paredzētais biedru skaits,

8

tad otrā un galīga sapulce, notiks pulksten 1 dienā, ar ^ to pašu
dienas kartību. 1

N B. Uz sapulci tiek uzaicināti ari visi bijušās krāj-aizdevu kases
? biedri, kuri nav pārreģistrējušies 22154 Valde.
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